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1. Odpovídá závěrečná práce zadání?
Diplomová práce se zabývá přípravou a charakterizací krystalických vrstev Ytterbiem a Bismutem
substituovaných železitých granátů. Tyto magnetooptické krystalické materiály jsou slibnými pro
využití v unikátní oblasti nereciprokých součástek využívaných v ultrarychlých optických
telekomunikačních systémech, například integrovaných optických izolátorech, cirkulátorech a
spínačích. Téma diplomová práce je velice aktuální vzhledem k potřebě rozvoje pokročilých metod
přípravy kvalitních tenkých vrstev s vysokým magnetooptickým jevem a nízkými absorpcemi. Práce
spňuje zadání.

2. Základní hodnocení závěrečné práce včetně hodnocení její struktury, návazností a úplností
jednotlivých částí:
Bc. Šárka Kunčická při zpracování předkládané diplomové práce vychází z tříměsíční stáže na
Universitě ve Versailles, Francie, kde připravovala krystalické vrstvy Bi2YFe5O12 a BiY2Fe5O12
pomocí pulsní laserové depozice na monokrystalickém substrátu granátu Gallia a Gadolinia
(Gd3Ga5O12 neboli GGG). Vzorky vrstev následně charakterizovala řadou experimentálních technik
v laboratořích na Universitě ve Versailles a VŠB – Technické univerzitě v Ostravě.

Práce je rozčleněna do pěti kapitol. V rozsáhlém úvodu autorka podává přehled o současném stavu
poznání o studovaných magnetických granátech ve formě tenkých vrstev a jejich magnetooptických,
magnetických a strukturních vlastnostech. Druhá kapitola je věnována metodě pulsní laserové
depozice, která byla využita pro přípravu studovaných vrstev. Ve třetí kapitole jsou detailně popsány
obecné poznatky o metodách využívaných pro charakterizaci připravených vzorků.

Nejdůležitější částí diplomové práce je kapitola 4, která shrnuje získané experimentální výsledky.
Jsou popsány detailní parametry během přípravy vzorků a výsledky získané pomocí experimentálních
technik studujících jednak zdrojový terč, jednak strukturní optické a magnetooptické vlastnosti
krystalických vrstev. Pomocí skenovací elektronové mikroskopie a emisní spektroskopie byla
detailně studována morfologie povrchu terče a kompozice deponovaných prvků, která je klíčová pro
kvalitu připravované vrstvy. Povrch vrstev byl studován mikroskopií atomárních sil (AFM),
rentgenovou a elektronovou difrakcí. Dále byly využity optické metody – spektroskopie polárního
magnetooptického jevu, magnetooptická vektorová magnetometrie a spektroskopická elipsometrie
Muellerovy matice při magnetickém poli v rovině vrstvy.

Připravené vrstvy magnetických granátů o tloušťkách 400-500 nm vykazují silný magnetooptický
jev, což ukazuje správné složení a krystalickou strukturu vrstev. Spektroskopická elipsometrie
ukazuje na podpovrchovou nehomogenitu vrstev a relativně vysokou povrchovou drsnost, což je
potvrzeno mikroskopií AFM. Zajímavá jsou rovněž měření magnetooptických hysterézních smyček s
magnetickým polem v rovině vrstvy. Autorka v práci separovala příspěvek kolmé složky
magnetizace, což je zajímavý výsledek. Další studium rovněž zasluhují rozdíly ve tvarech smyček
měřených pomocí rotace a elipticity naznačující existenci magneticky odlišných fází, nebo příspěvků.

3. Hodnocení výběru a využití studijních pramenů:
Odkazy na odbornou literaturu jsou korektně citovány. Velmi oceňuji, že pro detailní nastudování
problematiky autorka využila 50 převážně mezinárodních časopiseckých článků a odborných
monografií.

4. Hodnocení formální stránky práce (jazyková stránka, úprava apod.):
Práce je psána v angličtině v rozsahu 86 stran, po formální stránce je na dobré úrovni, je doplněna
názornými obrázky a grafy.



5. Uveďte, zda a v jakých částech přináší závěrečná práce nové poznatky a jaký je způsob využití
získaných výsledků:
Inovativní přínos diplomové práce spočívá v lepším pochopení klíčových parametrů během depozice,
které zásadně zlepšují využitelnost studovaných magnetických granátových vrstev. V současnosti
nejsou známy alternativní materiály k studovaným magnetickým granátům, které by vykazovaly
klíčové fyzikálními parametry.

6. Hodnocení práce studenta/studentky během vypracování závěrečné práce:
Během řešení diplomové práce bych přivítal aktivnější přístup a více kreativity diplomantky. V rámci
obhajoby doporučuji (i) provést srovnání dosažených vlastností a magnetooptických parametrů s
materiály (zejména magnetickými granáty) připravenými jinými technikami a diskuzi využitelnosti
vrstev. (ii) Doporučuji rovněž porovnat spektrální magnetooptické vlastnosti připravených granátů
měřených pomocí elipsometrie Muellerovy matice s magnetickým polem v rovině vrstev se spektry
polárního Kerrova jevu. (iii) Během obhajoby navrhuji diskutovat možnosti dalšího studia různých
magnetických příspěvku k magnetooptickému jevu.

Shrnutí: Bc. Šárka Kunčická provedla rozsáhlou sérii experimentální práce zahrnující depozici
granátových vrstev s širokým aplikačním potenciálem. V diplomové práci prezentuje řadu
originálních poznatků, které zasluhují po dalším ověření publikování v rámci mezinárodní vědecké
komunity. Práce je podána do 3. ročníku soutěže o ceny CRYTUR o nejlepší diplomovou práci v
materiálových vědách 2015/2016. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím jí známkou velmi dobře.

velmi dobřeCelkové hodnocení:

Ostrava, 23.05.2016 doc. Dr. Mgr. Kamil Postava


